หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
208

คําอธิบายรายวิชา
ส31101 หนาที่พลเมือง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา กฎหมายเพงเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่สําคัญ เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค ขอตกลงระหวางประเทศ โครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การแกปญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
ศึกษา หลักการของสิทธิมนุษยชน บทบาทขององคกรระหวางประเทศ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ
และแนวทางแกปญหา
และพัฒนา
ศึกษา วัฒนธรรมไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรกั ษวัฒนธรรมไทย ความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล
ศึกษา สถานการณการเมืองการปกครอง ปญหาการเมืองของสังคมไทย และสังคมโลก และ การ
ประสานประโยชนรวมกัน การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน
เพื่อวิเคราะห ประเมิน เสนอแนวทาง ปฏิบัติตน ใหมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความซื่อสัตย
สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.4/1, ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5
ส 2.2 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4
รวมทั้งหมด

9

ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส 31102 ประวัตศิ าสตรไทย
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความสําคัญของการเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมวล
มนุษยชาติ การสรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตร ดวยวิธีการประวัติศาสตร
วิเคราะหอิทธิพล ของอารยธรรมโบราณของโลก ตามลุมแมน้ําตาง ๆ เชน ไทยกรีส ยูเฟรติส ไนล ฮวง
โห สินธุ กรีกโรมันที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
วิเคราะหเหตุการณตา ง ๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันตั้งแตสมัย ฟวดัล สมัยฟนฟู
ศิลปวิทยาการ การสํารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัตวิ ิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม
ลัทธิชาตินิยม รวมทั้งความรวมมือ และความขัดแยงของมวลมนุษยชาติ
วิเคราะหผลกระทบการอพยพ ของคนในยุโรปไปยังอเมริกา แอฟริกาเอเชีย
วิเคราะหสถานการณของโลกในศตวรรษที่ 21 เชน เหตุการณ 11 กันยายน การกอการราย วิกฤติ
เศรษฐกิจ ป 2540 ,2551
เพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการพัฒนาการของมนุษยชาติ และสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู
การคิด การแกปญหา กระบวนการกลุม การสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคตอสวนรวม อันนํามาซึ่งความรัก
ความผูกพัน ตอสังคมและประเทศชาติ และอยูรวมกันอยางสันติสุข
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3 , ม.4/4
ส 4.2 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4
ส 4.3 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5
รวมทั้งหมด

13

ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส 32101 เศรษฐศาสตร
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา การกําหนดราคาและคาจางในระบบเศรษฐกิจ ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ตอเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข
ศึกษา บทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจขอ
ประเทศ ผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน ที่มผี ลตอสังคมไทย รวมทั้ง
ผลดีผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ
เพื่อใหมีความเขาใจตระหนัก อธิบาย อภิปราย วิเคราะหระบบเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศทํา
ใหเกิดการใฝเรียนใฝรู มีวินัย มุงมั่นในการทํางาน ซื่อสัตย สุจริต อยูอยางพอเพียง ละมีจิตสาธารณะเพื่อ
ประโยชนทางเศรษฐกิจมี
รหัสตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3 , ม.5/4
ส 3.2 ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3
รวมทั้งหม 7 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส32102 ภูมิศาสตร
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตร ขอมูลและขาวสารภูมิลักษณ ภูมิอากาศและภูมิสังคม ปญหาทาง
กายภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ในสวนตาง ๆ ของโลก การเกิดภูมิสังคมใหมของโลก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทาง
ภูมิศาสตร ในประเทศไทยและทวีปตางๆ เชน การเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติใน
โลก เชน ภาวะโลกรอน ความแหงแลง สภาพอากาศแปรปรวน
ศึกษา การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ การเกิดภูมิสังคมใหม ๆ ในโลก วิกฤตการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและโลก มาตรการปองกันและแกไขปญหา บทบาทของ
องคการและการประสานความรวมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตาง ๆ ของ
โลกการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของทองถิ่นทั้งในประเทศ
ไทยและโลก การแกปญหาและการดําเนินชีวิตตาม แนวทางการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อใหมีความเขาใจ อธิบาย ระบุ วิเคราะห มีสวนรวมในปฏิบัติและประเมินสภาพการเปลีย่ นแปลง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการใฝเรียนรู มีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
รหัสตัวชี้วัด
ส 5.1 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4
ส 5.2 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5
รวมทั้งหม 9 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส33101 พุทธศาสนา
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะหลักษณะสังคมของชมพูทวีป ความเชื่อทางศาสนากอนสมัยพระพุทธเจา ศึกษาเรื่องราว
พุทธประวัติ การกอตั้งพระพุทธศาสนา การเผยแพรศาสนา ตามแนวพุทธจริยา การปฏิบัติตนตามหลักสากลที่
มีขอปฏิบัติตามทางสายกลาง ความเปนประชาธิปไตยในพุทธศาสนา แนวคิดตามแบบวิทยาศาสตร การฝก
กอบรมตนดวยการพึ่งตนเอง และมุงอิสรภาพ
ศึกษาสาระสําคัญของพุทธศาสนา ในดานการศึกษา โดยใชเหตุปจจัย และวิธีการแกปญหา การฝกตน
ใหตั้งอยูในความไมประมาท และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิเคราะหหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 พุทธศาสนสุภาษิต ประวัติพุทธสาวก สาวิกา ชาวพุทธตัวอยาง
ศึกษา เปรียบเทียบ และคนควาพระไตรปฎก คัมภีรทางศาสนาอื่น
พัฒนาการเรียนรูและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คิดแบบอริยสัจ
วิเคราะหหลักการที่สําคัญในการอยูรวมกันในสังคม ทั้งในศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม
วิเคราะหการปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี ตอตน ครอบครัว สังคม รวมทั้งบทบาทหนาที่ชาวพุทธ
บทบาทหนาทีใ่ นการปกปองคุมครองพุทธศาสนา
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล ขจัดความ
ขัดแยงในสังคม มีทักษะในการบริหารจิตเจริญปญญา และนําหลักธรรมมาประยุกตใชในการแกปญหา และให
เกิดประโยชนตอตนเอง และสังคมโลก โดยอยูรวมกันอยางสันติสุข
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10 ม.6/11 ม.6/12
ส 1.2 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5
รวมทั้งหมด

17

ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส33102 ประวัติศาสตรสากล
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความสําคัญของการเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมวล
มนุษยชาติ การสรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตร ดวยวิธีการประวัติศาสตร
วิเคราะหอิทธิพล ของอารยธรรมโบราณของโลก ตามลุมแมน้ําตาง ๆ เชน ไทยกรีส ยูเฟรติส ไนล ฮวง
โห สินธุ กรีกโรมันที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
วิเคราะหเหตุการณตา ง ๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันตั้งแตสมัย ฟวดัล สมัยฟนฟู
ศิลปวิทยาการ การสํารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัตวิ ิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม
ลัทธิชาตินิยม รวมทั้งความรวมมือ และความขัดแยงของมวลมนุษยชาติ
วิเคราะหผลกระทบการอพยพ ของคนในยุโรปไปยังอเมริกา แอฟริกาเอเชีย
วิเคราะหสถานการณของโลกในศตวรรษที่ 21 เชน เหตุการณ 11 กันยายน การกอการราย วิกฤติ
เศรษฐกิจ ป 2540 ,2551
เพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการพัฒนาการของมนุษยชาติ และสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู
การคิด การแกปญหา กระบวนการกลุม การสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคตอสวนรวม อันนํามาซึ่งความรัก
ความผูกพัน ตอสังคมและประเทศชาติ และอยูรวมกันอยางสันติสุข
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.6/1 ม.6/2
ส 4.2 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4
รวมทั้งหมด

6

ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ส 30221 การปกครองทองถิ่นไทย
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและอธิบาย ความหมาย ความเปนมา วัตถุประสงค องคประกอบ หนาที่ ทฤษฎี และ
รูปแบบองคการปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล การ
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพฯ และพัทยา ) และการบริหารราชการแผนดิน ในปจจุบัน
ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนาที่ในการปกครองตนเอง ของความเปน
พลเมืองดีของชาติ ตามแนวทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
วิเคราะหปญหาทางการเมือง การปกครองทองถิ่น ตลอดจนมีสวนรวมในการเสนอแนะแนว
ทางแกไข ซึ่งกอใหเกิดเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตอตนเอง และสงเสริมใหทองถิ่นมีการปกครองใน
รูปแบบประชาธิปไตยไดอยางสมบูรณ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายและความสําคัญขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น และการบริหารราชการแผนดินใน
ปจจุบัน
2. เห็นคุณคาในการปฏิบัตติ นตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาที่ในฐานะพลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตย
3. อธิบายจุดมุงหมาย อํานาจหนาที่ โครงสราง รายได การกํากับดูแล การเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล
4.อธิบายจุดมุงหมาย อํานาจหนาที่ โครงสราง รายได การกํากับดูแล การเลือกตั้งของเทศบาล
5. อธิบายจุดมุงหมาย อํานาจหนาที่ โครงสราง รายได การกํากับดูแล การเลือกตั้งของ
การปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพฯ และพัทยา )
6. วิเคราะหปญ
 หาการเมือง ที่สําคัญของทองถิ่น พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข
7. เสนอแนวทางทางการเมือง การปกครองที่นําไปสูความเขาใจ และการประสานประโยชนรวมกัน
ภายในองคกรและบุคคลในทองถิ่น
8. เสนอแนวทางและมีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชอํานาจ ขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งหมด

8

ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ส 30261 ภูมิปญญาไทย
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ความเปนมาและวิถีการดํารงชีวิตของชนชนติไทย การใชภูมปิ ญญาเพื่อการแกปญหาความอยู
รอดของตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งประเทศชาติ
ศึกษา ขอบขายและพัฒนาการของภูมิปญญาในการจัดระบบเครือขายการพึ่งพาของ
มนุษยชาติ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศึกษา สภาพทางภูมิศาสตรที่เปนปจจัยสําคัญและการเกิดภูมิปญญาไทย การดํารงรักษาภูมิปญญาไทย
การอนุรักษภูมิปญญา การฟนฟูภูมิปญญา การพัฒนาแหลงเสริมภูมิปญญา การถายทอดภูมิปญญา การ
แลกเปลี่ยนภูมิปญญา
ศึกษา การปรับใชภูมิปญญาในสภาวการณปจจุบัน ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย การใชภูมิ
ปญญาเพื่อการประกอบอาชีพ การใชภูมปิ ญญาเพื่อการประกอบอาชีพ การใชภูมปิ ญ
 ญาเพื่อการศึกษา การใช
ภูมิปญญาเพื่อการแกปญหาสังคม การเกษตรกรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม, หนี้สินและการทํากิน
เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจและตระหนักเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของภูมิปญญา อันจะยัง
ประโยชนตอการเรียนรู เพื่อเปนฐานความคิดที่สําคัญที่จะสืบสาน สรางสรรค พัฒนาภูมิปญญาใหเปนมรดก
ทางปญญาของมวลมนุษยชาติ สืบไป
ผลการเรียนรู
1. วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมความสรางสรรคภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตอสังคมไทย
ในยุคปจจุบัน
2. วางแผนกําหนดแนวทางและการมีสวนรวมการอนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งหมด

2

ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ส 30241 การจัดการการเงินสวนบุคคล
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล การรูจักหาเงิน ออมเงิน และใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ วางเปาหมายของชีวิตและการวางแผนการเงินสวนบุคคล แสวงหาโอกาสและใชโอกาสอยาง
เหมาะสมในงานอาชีพสาขาตางๆรูจักเลือกใชและการบริหารจัดการแหลงเงินทุนประเภทตางๆอยางคุมคาและ
เหมาะสมถึง คุณธรรม ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมพัฒนาสังคมตามความเหมาะสมของระบบเศรษฐกิจ
และการดําเนินธุรกรรมระหวางประเทศอยางสังเขป
เพื่อใหมีความสามารถในการ อภิปราย วิเคราะห และตระหนักถึงการบริหารการเงินสวน
บุคคล ทําใหเกิดการใฝเรียนใฝรู มีวินัย มุงมั่นในการทํางาน ซื่อสัตย สุจริต อยูอยางพอเพียง และมี
จิตสาธารณะเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจดานการเงินสวนบุคคล บทบาทหนาที่ของเงิน เพื่อใชในการตัดสินใจใชใน
ทางเลือกตางๆในชีวิต
2. มีความสามารถและลบริหารการเงินสวนบุคคล จัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห
กลั่นกรองจัดลําดับความสําคัญ
3. มีความรับผิดชอบทางการเงิน
รวมทั้งหมด 3

ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ส 30281 การสํารวจทองถิ่นเชิงภูมิศาสตร
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาปฏิสัมพันธของสิ่งแวดลอมอันนําไปสูการวางแผน สรางองคความรูใหมรวมทั้งการเรียนรูทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกันของประชากรในทองถิ่น
เพื่อใหมีความรูความเขาใจปฏิสัมพันธของสิ่งแวดลอมตางๆ ในทองถิ่น นําไปสูเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม และสามารถอยูรวมกันใน สังคมไดอยางสงบสุข
ศึกษาวิธีการใชแผนที่ เครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการทางภูมิศาสตรที่นําไปจัดคนควาขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อนําความรูไ ปเปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห เลือกใช คัดเลือกขอมูลไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดสันติสุขในสังคม
ผลการเรียนรู
1. ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. วิเคราะหอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร ซึ่งทําใหเกิดปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก
3.วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรในประเทศไทยและ
ทวีปตางๆ
4. ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกวาเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยและหรือธรรมชาติ
รวมทั้งหมด

4

ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ส30262 เหตุการณปจจุบัน
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและภูมิหลังทางประวัติศาสตรของกรณีตัวอยาง เหตุการณ
สําคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆของโลก ในดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เพื่อใหมีความเขาใจในสภาวการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต รวมทั้งตระหนักถึงปญหาพื้นฐาน
สําคัญของโลกและผลกระทบและเห็นแนวทางในการวิเคราะหเหตุการณสําคัญ
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวสภาพการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
2. อธิบายสาเหตุการเกิดขบวนการชาตินิยมและการสรางชาตินิยมของอาณานิคมได
3. รูและเขาใจสภาพการณของปญหาสงครามเย็นและยกตัวอยางสงครามเย็นได
4. รูและเขาใจถึงสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆของโลก
5. บอกปจจัยที่กําหนดความสัมพันธระหวางประเทศได
6. อธิบายวิธีการประสานประโยชนระหางประเทศได
7. วิเคราะหบาทบาทขององคการสหประชาชาติในการทําหนาที่ประสานประโยชนในจุดตาง ๆของโลกได
8. รูและเขาใจเรื่องการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในภูมิภาคตางๆของโลก
9. อธิบายบทบาทและความสําเร็จขอการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตางๆของโลกได
10. รูและเขาใจสภาวการณของโลกที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบันและอนาคต
11. วิเคราะหปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆในปจจุบันได
12. รูและเขาใจปญหาประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในภูมิตางๆของโลก
13. วิเคราะหและสรุปแนวทางในการแกปญหาของสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะปญหาประชากรและ
สิ่งแวดลอม
14. รูและเขาใจปญหาประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในภูมิตางๆของโลก
15. วิเคราะหและสรุปแนวทางในการแกปญหาของสังคมในปจจุบัน โดยเฉพาะปญหาประชากรและ
สิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 15 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ส30282 สิ่งแวดลอมศึกษา
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความสัมพันธทางภูมิศาสตรและสภาวะแวดลอมตางๆซึ่งทําใหเกิดลักษณะเฉพาะหรือ
ปรากฏการณในพื้นที่ประเทศในภูมิภาคตางๆของโลก
วิเคราะหวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับประเทศ ระดับโลก วิธีการ
มาตรการ การปองกันและการแกไขปญหาในประเทศและระหวางประเทศ
ศึกษากฎหมายเฉพาะเรื่อง กระบวนการ ประเมินทางเลือก การตัดสินใจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางสังคม ภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมไทย
ตระหนักและรูจักวิธีใชทรัพยากร เห็นแนวทางวิเคราะหปญหา การเลือกรับขาวสารจากแหลงความรู
ติดตามสภาพการณสิ่งแวดลอมในระดับประเทศและระดับโลก
เพื่อใหเขาใจลักษณะทางกายภาพ ตระหนักในความสัมพันธของสรรพสิ่งที่ปรากฏในพื้นที่ในภูมิภาค
ตางๆของโลก ซึ่งมีผลตอกันในระบบธรรมชาติ เขาใจในปฏิสัมพันธระหวางมนุยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม และมีจิตสํานึก อนุรักษทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

รูและเขาใจการทํางานของของระบบธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สามารถวิเคราะหความสัมพันธ และผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยตอสิ่งแวดลอม
เกิดความรูสึกมีสวนรวมและเอาใจใสตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม
สามารถแสดงทัศนะตอเรื่องราวของสิ่งแวดลอมในมุมมองตาง ๆ
มีความตั้งใจจริงในการปฏิบตั ิตนเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

รวมทั้งหมด 5

ผลการเรียนรู

